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PARECER

No O1g8t2O21

EMENTA

o. s.

No

019812021
Referente ao Projeto de Lei (PL) no 35812021, que "Institui no âmbito

do Estado de Mato

o

Grosso

Programa

ser ciança e dá

outras

providências".

Poder Executivo

- Mensagem

61-2021.

RELATOR (A): DEPUTADO (A)

I-

RELATORIO:
A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de
Serviços Legislativos, por meio do Processo n' 56012021, Protocolo n" 473012021,
lido na 25u Sessão Ordinária (1910512021)'
Assembleia Legislativa, o oficio/G/G
do Poder
06312021,-SAD, em 1211512)2| com a Mensagem 6112021, de autoria
Executivo, para apreciação e analise. Conforme as folhas de 02 a 15.

Foi encamiúada a

Recebeu FICHA TECNICA, em 19/0512021, não identiÍicando
neúuma situação semelhante, conforme folha l6'
Recebeu Requerimento de Dispensa de Pauta de autoria das
Lideranças Partidárias, APROVADA em 1910512021, conforme folha 17'

submeteu-se a comissão de Direitos Humanos, cidadania e
Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, para análise de mérito, em
1910512021, conforme a folha l7lverso.
E o relatório.
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PARECER:
Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art. 369, inciso III, do
Regimento Interno, manifestar'se quanto ao mérito de todas as proposições
oferecidas à deliberação da Casa e assuntos concernentes a Direitos Humanos,
Cidadania e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema,

o

Regimento Interno prevê dois casos: no pnmegq, verifica-se a existência de lei
que trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será
arquivado. No sezundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se
houver, apropositura deverá ser apensada.

No momento da análise do Projeto de Lei (PL) n" 35812021 Mensagem 611202l, de autoria do Poder Executivo, por esta Comissão,
houve a habitual conferência na INTRANET/ALMT no Sistema de Tramitação
(controle de proposições), não foi detectada a existência de nenhum Projeto de
Lei, versando sobre o mesmo assunto da proposição em tramitação.

O Projeto de Lei visa Instituir no âmbito do Estado de Mato
Grosso o "Programa SER CRIANÇA". O que é ser criança?
"Ser criança é ter na cabeça, fantasias; nos olhos, o brilho
da poesia;no corpo, o movimento e a música do mundo'
E ter curiosidadê, fazer m.uitas perguntas, investigar! É

transformar

e ser transformada por meio das

brincadeiras e de suas infinitas possibilidades de criação,
atnoÍ,
aprendizagens. É. precisar
invenção

e

de

segurança. E explorar o mundo e
tornar a vida uma aventura continuamente reinvestida de
atenção,

cuidado

e

pOSSibilidades!".(canr,erosATTo

Assessora de Área ctosatro@positivo.com.br)

O Projeto de Lei tem como objetivo melhorar a qualidade

de

vida das crianças e adolescentes que se encontram em risco social, e podem sofrer
alguma espécie de violência nas ruas ou na própria comunidade.

A criança na Idade Média, não recebia o mesmo tratamento que
recebem hoje no século 21, as taxas de mortalidade após o nascimento eram
altíssimas, as famílias não se apegavam com os bebês, e as crianças tiúam que
trabalhar em diversas coisas enfrentando longas jornadas de trabalho, apesar de
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muitas mudanças, mesmo assim em alguns países subdesenvolvidos o poder
público não consegue combater o trabalho de menores de idade.
No Brasil com o estatuto da criança, uma série de direitos como
educação, saúde, nutrição, entre outros, é fundamentalpara à vida.
"Entre os séculos 19 e 20, foram criados os primeiros
Estatutos da Criança. São conjuntos de regras que
determinam seus direitos e metas para o desenvolvimento
pleno. A infância passou a ser dividida por fases e foi
criado o conceito de adolescência. Em 1959, a ONU
(Organizaçáo das Nações Unidas) aprovou a "Declaração
Universal dos Direitos da Criança", que inclui direito
como igualdade, escolaridade gratuita e alimentação".

A Lei no 8.069, de 1310711990, ííDispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras Providências", diz:

"Art.

3o

A criança e o adolescente gozam de todos

os

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas

fim de lhes facultar o
desenvolümento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade".
as oportunidades e facitidades, a

segundo o Poder Executivo
Estatuto da Criança - Art. 4o, vejamos:

"Lrt.

4o

-

Mensagem 6112021, ao citar o

É dever da famíIia, da comunidade, da

sociedade em geral e do poder público assegurar, com

a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao ltzer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária".
absoluta prioridade,

Diz na Mensagem 611202l que:

o'É imperioso registrar que o

citado estatuto estabelece quo a garantía de prioridade compreenda a destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância
e ajuventude".
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segundo a politica Nacional de
Assistência Social, o Estado deve prover proteção social à criança e adolescentes,
bem como a suas famílias, nas situações de vulnerabilidade, risco ou exclusão
social, potencializando recursos individuais e coletivos capazes de contribuir para
a superação de tais situações, resgate de seus direitos e alcance da autonomia".

Dtz tambérn que: "... ,

parágrafos acima citados na Mensagem 61,
vemos que desenvolver o exercício da cidadania requer ações de responsabilidade
do Governo do Estado, e dos parceiros que estarão à frente desse programa,
porque ele requer amor, entendimento, compreensão, cooperação mutua entre
todas as famílias, as unidades escolares, a comunidade e principalmente as

Ao analisar os

crianças que vão ser o centro alvo do programa "SER CRIANÇA".
ttRoseanna

Murray

dizr

"O mundo

é sempre novo/ e a

terra dança e acorda/ e acordes de sol./ Faça do seu
olhar imensa caravela." Caravela para olhar,
conhecer e dar voz às nossas crianças e às suas tantas
infânCiaS". (apud. CARLÀ rosATro).

Faz saber que o referido projeto dará opoúunidade as crianças
em situação de vulnerabilidade e alto risco social, oferecendo a elas aprendizados
educacionais, que irá ajudalas a ter estilo de vida melhor, mais, buscando superar
as barreiras que as crianças encontram no decorrer dos anos, cada um com sua
personalidade e opinião própria que deveram ser levadas em consideração.

Enfim,

o

objetivo principal do programa o'Ser Ciança"

é

promover o vinculo entre as crianças, as famílias, a escola e a comunidade, isso
fara com que as crianças estejam voltadas mais para o bem estar delas e dos
outros, estimulando nelas relação de afetividade, solidariedade e respeito mútuo,
ajudando a serem melhores e terem melhor qualidade de vida e o direito de serem
felizes.
Em Mato Grosso houve alguns eventos realizados pela primeiradama Senhora Virginia Mendes em conjunto com a Secretaria de Trabalho,
Assistência Social e Cidadania- Setasc, de Educação (Seduc), de Estado de
Cultura, Esportes e Lazq -Secel, de Ciência e Tecnologia -Secitec, Corpo de

Bombeiros e Polícia Militar. Vejamos:

- Em outubro de 2019, o Programa ooSER CRIANÇA" levou
mais de 3 mil estudantes da rede estadual de ensino ao Sesi Park, com idades
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entre 6 e 12 anos, tiveram um dia de brincadeira e diversão e contou som o apoio
e realização das

- Em outubro de 2020, o Programa "SER CRIANÇ4", visitou
0s municípios de Alto Araguaia, Poconé, Primavera do Leste e Torixoréu,
distribuindo brinquedos e lanches para mais de 6 mil crianças carentes, o objetivo
da ação é levar carinho e ver a alegria das crianças ao receber os presentes doados
pelo Estado.

- Ern outubro de2020, o pÍograma "ser Crtança", foi a Poconé,
onde visitou instalação para as atividades em 2027, onde levará amais de I rnil
crianças, atividades de desenvolvimento no contratumo escolar, como, por
exemplo, aulas de música, dança, esportes, artes, reforço escolar, tudo com foco
na melhoria da qualidade de vida das crianças participantes.
Enfim, sabemos da importância do Projeto de Lei que Institui no
ârnbito do Estado de Mato Grosso o "Programa SER CRIANÇA",

Por isso, diante as razões expostas, quanto ao mérito, somos
favoráveis à APROVAÇÃO do Projeto de Lei n" 35812021 - Mensagem 6112021,
de autoria do Poder Executivo, na forma apresentada'

É o Parecer.
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VOTO DO RELATOR:

PROPOSIçAO N"
Pt_35812ü21

PARECER NO
ü19u2a21

o.s.

No

0198/2021

Referente ao Projeto de Lei n' 35812021 - Mensagem 6112021, de autoria
do Poder Executivo que "Institui no âmbito do Estado de Mato Grosso o
Programa SER CRIANÇA e dá outras providências"

Pelas razões expostas, quanto ao 4q14!!g, voto pela
APROVAÇÃO do Projeto de Lei no 35812021 Mensagem 6112021, de
autoria do Poder Executivo.

X rnvonnvEl A APRovAÇÃo.
voro RELATOR: E PREJUDICIDADE/REJEIÇÃO.

tr

Sala das Comissões (' - I ), em

de

ASSINATURA DO RELATOR:
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Sendo o

RESULTADO FINAL da proposição: [El
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